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ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 

ЗА  УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8А , ЧЛ.101А  ОТ ЗОП, С 

ПРЕДМЕТ: 

 

 
„Задължително застраховане за 2016 година (при еднократно заплащане) на 

служителите, изпълняващи функции по опазване на горските територии в ТП “ДЛС 

Шерба”, в три обособени позиции, както следва: Първа позиция: Застраховка „Живот и 

злополука“ съгласно чл.192 от Закона за горите; Втора позиция: Застраховка "Гражданска 

отговорност вследствие съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие" , трета позиция:   

Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за задължително застраховане на 

работниците и служителите за риска  „трудова злополука” при заявени бройки 

правоимащи служители съгласно приложен списък“ 

 
1.Публична покана – изпратена чрез електронен подпис до АОП 

2.Техническа спецификация 

3.Указания 
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на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП 

10.Образец на декларация за по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

11.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

12. Декларация по чл. 33, ал.4 от Закона за обществените поръчки 

13.Проект на договор 
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    Образец № 1 

  

 ДО 

 ТП”ДЛС Шерба” 

  

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК 

 
в процедура по реда на Глава 8а от ЗОП , открита чрез публична покана  за възлагане на обществена 

поръчка с предмет 

 

„Задължително застраховане за 2016 година (при еднократно заплащане) на 

служителите, изпълняващи функции по опазване на горските територии в ТП “ДЛС 

Шерба”, в три обособени позиции, както следва: Първа позиция: Застраховка „Живот и 

злополука“ съгласно чл.192 от Закона за горите; Втора позиция: Застраховка "Гражданска 

отговорност вследствие съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие" , трета позиция:   

Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за задължително застраховане на 

работниците и служителите за риска  „трудова злополука” при заявени бройки 

правоимащи служители съгласно приложен списък“ 

Административни сведения 

Наименование на участника:   

ЕИК/БУЛСТАТ  

Седалище: 

- пощенски код, населено място:   

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Адрес за кореспонденция: 

- пощенски код, населено място:   

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Телефони:   

Факс:   

E-mail адрес:   

(в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в 

обединението, като се добавят необходимия брой полета) 

Лица, представляващи участника по учредителен акт: 

(ако лицата са повече от три, се добавят необходимия брой полета) 

Трите имена,  

ЕГН,  

лична карта №:,  

адрес 

  

  

  

  

Трите имена,  

ЕГН,  

лична карта №,  

адрес 

  

  

  

  

Трите имена, ЕГН,    

  



лична карта №, адрес 
  

  

Участникът се представлява заедно или 

поотделно от изброените лица: 
  

Данни за банковата сметка:  
 

 

 

Обслужваща банка   

IBAN   

BIC   

Титуляр на сметката   

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН   ДИРЕКТОР,  

 
        1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура по ЗОП , открита чрез публична 

покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Задължително застраховане за 2016 

година (при еднократно заплащане) на служителите, изпълняващи функции по опазване 

на горските територии в ТП “ДЛС Шерба”, в три обособени позиции, както следва: Първа 

позиция: Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл.192 от Закона за горите; Втора 

позиция: Застраховка "Гражданска отговорност вследствие съхранение, носене и употреба на 

огнестрелно оръжие" , трета позиция:   Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за 

задължително застраховане на работниците и служителите за риска  „трудова 

злополука” при заявени бройки правоимащи служители съгласно приложен списък“ , като 

подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас. 

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за 

участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена. 

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка и приложения 

проект на договор.   

4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се 

подчертава) следните подизпълнители: 

1....................................................................................................................................... 

2....................................................................................................................................... 
 (наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността 

на обществената поръчка в %) 

      5. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта от 30 (тридесет) дни, считано от крайния 

срок за подаване на офертите. 

     6.Настоящата оферта е за .................................................. позиция /описва се от участника/ 

     7. В случай, че ............................................................/попълва се наименованието или името на 

участника/ бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при 

подписването на договора да представим документите, посочени в чл. 101е, ал. 2 от ЗОП. 
8. Приложенията към настоящата оферта – са както следва:  

            8.1. .......................................................................... 

/описват се от участника/ 

 
 

 
Дата  .............................................................................................................. 

 

Име и фамилия.................................................................................................. 

 

Подпис и печат............................................ 

 
 



 
 

 

 
 

Образец № 2 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за запознаване с условията в документацията и приемане проекта на договор 

 

Долуподписаният /-ната/….............................................................................................с ЕГН ............................ 

 

в качеството ми на.......................................................... (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника)   

 

........................................... .............................................................с ЕИК .................................................................  

 

в качеството си на участник в процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез 

публична покана с предмет: „Задължително застраховане за 2016 година (при еднократно 

заплащане) на служителите, изпълняващи функции по опазване на горските територии в 

ТП “ДЛС Шерба”, в три обособени позиции, както следва: Първа позиция: Застраховка 

„Живот и злополука“ съгласно чл.192 от Закона за горите; Втора позиция: Застраховка 
"Гражданска отговорност вследствие съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие" , 

трета позиция:   Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за задължително 

застраховане на работниците и служителите за риска  „трудова злополука” при заявени 

бройки правоимащи служители съгласно приложен списък“, с настоящата 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

Че като представляващ ............................................................., участник в посочената по-горе 

обществена поръчка:  

 

1. Запознати сме с всички условия и предмета на настоящата обществена поръчка и ги приемаме 

без възражения; 

2. Задължаваме се да спазваме условията за участие и за възлагане на обществената поръчка и 

всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката; 

3. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните за 

обществената поръчка; 

     4.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв  

предлог данните за поръчката и предоставената ми лична информация за служителите на ТП 

“ДЛС Шерба”. 
       5.Предоставената от възложителя информация е достатъчна за подготовка и представяне на 

предложението ми. 

       6.Запознат съм и приемам безусловно клаузите на договора. 

 

Известна ми е предвидената в чл.313 от НК отговорност за деклариране на неверни данни. 

 

 

Дата :   .........................                         Декларатор: ………………… 

                              

 /……………………………………………………………./ 

/име, фамилия и длъжност/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец № 3 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

Долуподписаният /-ната/….............................................................................................с ЕГН ............................ 

 

в качеството ми на.......................................................... (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника)   

 

........................................... .............................................................с ЕИК .................................................................  

 

в качеството си на участник в процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез 

публична покана с предмет: „Задължително застраховане за 2016 година (при еднократно 

заплащане) на служителите, изпълняващи функции по опазване на горските територии в 

ТП “ДЛС Шерба”, в три обособени позиции, както следва: Първа позиция: Застраховка 

„Живот и злополука“ съгласно чл.192 от Закона за горите; Втора позиция: Застраховка 
"Гражданска отговорност вследствие съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие" , 

трета позиция:   Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за задължително 

застраховане на работниците и служителите за риска  „трудова злополука” при заявени 

бройки правоимащи служители съгласно приложен списък“, с настоящата 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е: 

 

Представляваното от мен дружество е регистрирано по Закона за търговския регистър и 

неговият единен идентификационен код  ЕИК е: 

.......................................................................................................................................................... 

 

Известно ни е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося отговорност по чл. 313 

от Наказателния кодекс. 

 

  

 

 
Дата :   .........................                         Декларатор: ………………… 

                              

 /……………………………………………………………./ 

/име, фамилия и длъжност/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец № 4 
 
 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, 

ал. 8, т. 2 ЗОП 

 

 

Долуподписаният /-ната/................................................................................................ с лична карта № 

...................................., издаден на.................................. от .......................... в качеството ми 

на....................................................................................................................................... 
(посочете длъжността – управител, изп.директор и т.н.) 

на ........................................................................................ .................ЕИК................................ 

                (посочете наименованието на участника) 

 

 

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от 

допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от 

допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура. 

2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП по 

отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни. 

 

    г.                     Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                               

 

 
 

 

 

Декларацията се подава от всеки от представляващите участника лица, както и от всеки от 

представляващите подизпълнителите, както и от представляващите на всяко физическо или юридическо 

лице, включено в обединението. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец №5 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици 
 

 

Долуподписаният /-ната/................................................................................................ с лична карта № 

...................................., издаден на.................................. от .......................... в качеството ми 

на....................................................................................................................................... 
(посочете длъжността – управител, изп.директор и т.н.) 

на ........................................................................................ .................ЕИК................................ 

                (посочете наименованието на участника) 

 

 

1. Представляваното от мен дружество –––––––––––––––––––– регистрирано в юрисдикция с  

(е/не е) 

преференциален данъчен режим, а именно: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

2. Представляваното от мен дружество ––––––––––––––––– свързано с лица, регистрирани в  

(е/не е) 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: –––––––––––––––––––––––––. 

 

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______ от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 
 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни. 

 

    г.                     Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                               

 

 
 

 

 

Декларацията се подава и от представляващите подизпълнителите, както и от представляващите на 

всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Образец № 6 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за съгласие за участие като подизпълнител 

 

 
Подписаният/ата……………………………………………………................ 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност.....................................................................…………………………… 
 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

 

в качеството си на ………………………………………………………………………… 
(длъжност) 

 

на .................................................................................................................. ЕИК/БУЛСТАТ.......................,  
(наименование на подизпълнителя) 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

1.  От името на представляваното от мен дружество: 

 

 ............................................................................................................................................................................ 
(посочете наименование, ЕИК/БУЛСТАТ) 

 

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на  

 

.............................................................................................................................................................................. 

(наименование на участника в процедурата, на който сте подизпълнител) 

 

при изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Задължително застраховане за 2016 година 

(при еднократно заплащане) на служителите, изпълняващи функции по опазване на 

горските територии в ТП “ДЛС Шерба”, в три обособени позиции, както следва: Първа 

позиция: Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл.192 от Закона за горите; Втора 

позиция: Застраховка "Гражданска отговорност вследствие съхранение, носене и употреба на 

огнестрелно оръжие" , трета позиция:   Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за 

задължително застраховане на работниците и служителите за риска  „трудова 

злополука” при заявени бройки правоимащи служители съгласно приложен списък“ 
2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са: 

.................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
(избройте конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като 

подизпълнител) 

 

1. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки 

желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се 

явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта. 

 

Дата  .............................................................................................................. 

 

Име и фамилия.................................................................................................. 

 

Подпис и печат ............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 33, ал.4 от Закона за обществените поръчки 

 
Подписаният/ата……………………………………………….................................................……................ 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност.....................................................................…………………………… 
 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

 

в качеството си на ……………………….......................………………………………………………… 
(длъжност) 

 

на .................................................................................................................. ЕИК/БУЛСТАТ...............................,  
              (наименование на участника) 

 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Задължително 

застраховане за 2016 година (при еднократно заплащане) на служителите, изпълняващи 

функции по опазване на горските територии в ТП “ДЛС Шерба”, в три обособени позиции, 

както следва: Първа позиция: Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл.192 от Закона 

за горите; Втора позиция: Застраховка "Гражданска отговорност вследствие съхранение, 

носене и употреба на огнестрелно оръжие" , трета позиция:   Застраховка „Трудова злополука“ 

по Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска  

„трудова злополука” при заявени бройки правоимащи служители съгласно приложен 

списък“ 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 
Следната информация, съдържаща се техническото предложение, има конфиденциален характер, 

тъй като представлява ТЕХНИЧЕСКА И/ИЛИ ТЪРГОВСКА ТАЙНА (вярното се подчертава)  

и възложителят няма право да я разкрива, с изключение на случаите по  чл.44 от ЗОП: 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................

..... 

 

 

 

 

Дата  .............................................................................................................. 

 

Декларатор (име и фамилия) .................................................................................................. 

 

Подпис и печат............................................ 
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Наименование на Участника: 

 

Правно организационна форма:  

Седалище по регистрация:  

ЕИК/Булстат номер:  

 

Точен адрес за кореспонденция: 

 

 
(държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Лице за контакти:  

e-mail:  

 

ТЕХНИЧЕСКО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЪРВА ПОЗИЦИЯ 

за изпълнение на обществена поръчка  

 

Наименование на 

поръчката: 

„Задължително застраховане за 2016 година (при еднократно 

заплащане) на служителите, изпълняващи функции по опазване на 

горските територии в ТП “ДЛС Шерба”, в три обособени позиции, 

както следва: Първа позиция: Застраховка „Живот и злополука“ 

съгласно чл.192 от Закона за горите; Втора позиция: Застраховка 
"Гражданска отговорност вследствие съхранение, носене и употреба на 

огнестрелно оръжие" , трета позиция:   Застраховка „Трудова 

злополука“ по Наредба за задължително застраховане на 

работниците и служителите за риска  „трудова злополука” при 

заявени бройки правоимащи служители съгласно приложен списък“ 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

         В отговор на Ваша публична покана заявяваме, че желаем да участваме в процедурата за 

избор на изпълнител на услуга с предмет: „Задължително застраховане за 2016 година (при 

еднократно заплащане) на служителите, изпълняващи функции по опазване на горските 

територии в ТП “ДЛС Шерба”, в три обособени позиции, както следва: Първа позиция: 

Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл.192 от Закона за горите; Втора позиция: 

Застраховка "Гражданска отговорност вследствие съхранение, носене и употреба на 

огнестрелно оръжие" , трета позиция:   Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за 

задължително застраховане на работниците и служителите за риска  „трудова 

злополука” при заявени бройки правоимащи служители съгласно приложен списък“ 

 

Имаме възможност за изпълнение на поръчката за първа позиция , при следните условия: 

1. За застраховка Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл.192 от Закона 

за горите за срок от една година: 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

(попълват се от участника – предмет на застраховката, обект на застраховане, 

застрахователна сума, покритите рискове, тириториална валидност на застраховката, 

лимити на застраховката и др.подобни по преценка на всеки отделен участник)  

 

Начин на определяне и условия за изплащане на застрахователните 

обезщетения...............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................



........................................................................................................................................................ 

/описание на предлаганите условия за изпълнение и изискуемите документи при 

застрахователно събитие/ 

  Предлагаме изплащане на обезщетенията в срок от ………….. дни. (Срокът за изплащане 

на обезщетенията се посочва в календарни дни, считано от датата на представяне на 

изискуемите документи). 

 

 IІ . ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 1. Срок на застрахователната полица за възлагане на обществената поръчка: 1 година, 

считано от датата на която застрахователната  полица влиза в сила.  

 

 2. Няма да се прилага самоучастие и/или подзастраховане. 

 3.Приложение към настоящото техническо предлежение: Общи условия за сключване 

на застраховката. 

Заявяваме, че ако услугата бъде възложена на нас, ще я изпълним в съответствие с 

изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката. 

Срокът на валидност на нашето предложение е …………………… дни/ не по-малко 

от 30 дни/. 
 

Дата  .............................................................................................................. 

 

Име и фамилия.................................................................................................. 

 

Длъжност ............................................................................................................ 

 

Наименование на участника ............................................................................ 

                                                                           

Подпис / печат ............................................ 

 
 

 

 

Забележка- всяка страница от настоящето предложение задължително се подписва от представляващия кандидата и се поставя 

печат. 
Техническо предложение                                                                                                                                                                  стр.2/2                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     
Наименование на Участника: 

 

Правно организационна форма:  

Седалище по регистрация:  

ЕИК/Булстат номер:  

 

Точен адрес за кореспонденция: 

 

 
(държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Лице за контакти:  

e-mail:  

 

ТЕХНИЧЕСКО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВТОРА ПОЗИЦИЯ 

за изпълнение на обществена поръчка  

 

Наименование на 

поръчката: 

„Задължително застраховане за 2016 година (при еднократно 

заплащане) на служителите, изпълняващи функции по опазване на 

горските територии в ТП “ДЛС Шерба”, в три обособени позиции, 

както следва: Първа позиция: Застраховка „Живот и злополука“ 

съгласно чл.192 от Закона за горите; Втора позиция: Застраховка 
"Гражданска отговорност вследствие съхранение, носене и употреба на 

огнестрелно оръжие" , трета позиция:   Застраховка „Трудова 

злополука“ по Наредба за задължително застраховане на 

работниците и служителите за риска  „трудова злополука” при 

заявени бройки правоимащи служители съгласно приложен списък“ 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

         В отговор на Ваша публична покана заявяваме, че желаем да участваме в процедурата за 

избор на изпълнител на услуга с предмет: „Задължително застраховане за 2016 година (при 

еднократно заплащане) на служителите, изпълняващи функции по опазване на горските 

територии в ТП “ДЛС Шерба”, в три обособени позиции, както следва: Първа позиция: 

Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл.192 от Закона за горите; Втора позиция: 

Застраховка "Гражданска отговорност вследствие съхранение, носене и употреба на 

огнестрелно оръжие" , трета позиция:   Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за 

задължително застраховане на работниците и служителите за риска  „трудова 

злополука” при заявени бройки правоимащи служители съгласно приложен списък“ 

 

Имаме възможност за изпълнение на поръчката при следните условия: 

1.   За застраховка Застраховка "Гражданска отговорност вследствие съхранение, 

носене и употреба на огнестрелно оръжие"   за срок от една година: 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

(попълват се от участника – предмет на застраховката, обект на застраховане, 

застрахователна сума, покритите рискове, тириториална валидност на застраховката, 

лимити на застраховката и др.подобни по преценка на всеки отделен участник)  

Начин на определяне и условия за изплащане на застрахователните 

обезщетения...............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 



/описание на предлаганите условия за изпълнение и изискуемите документи при 

застрахователно събитие/ 

  Предлагаме изплащане на обезщетенията в срок от ………….. дни. (Срокът за изплащане 

на обезщетенията се посочва в календарни дни, считано от датата на представяне на 

изискуемите документи). 

 

 IІ . ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 1. Срок на застрахователната полица за възлагане на обществената поръчка: 1 година, 

считано от датата на която застрахователната  полица влиза в сила.  

 

 2. Няма да се прилага самоучастие и/или подзастраховане. 

 3.Приложение към настоящото техническо предлежение: Общи условия за сключване 

на застраховката. 

Заявяваме, че ако услугата бъде възложена на нас, ще я изпълним в съответствие с 

изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката. 

Срокът на валидност на нашето предложение е …………………… дни/ не по-малко 

от 30 дни/. 
 

Дата  .............................................................................................................. 

 

Име и фамилия.................................................................................................. 

 

Длъжност ............................................................................................................ 

 

Наименование на участника ............................................................................ 

                                                                           

Подпис / печат ............................................ 

 
 

 

 

Забележка- всяка страница от настоящето предложение задължително се подписва от представляващия кандидата и се поставя 

печат. 
Техническо предложение                                                                                                                                                                  стр.2/2                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     
Наименование на Участника: 

 

Правно организационна форма:  

Седалище по регистрация:  

ЕИК/Булстат номер:  

 

Точен адрес за кореспонденция: 

 

 
(държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Лице за контакти:  

e-mail:  

 

ТЕХНИЧЕСКО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОЗИЦИЯ 

за изпълнение на обществена поръчка  

 

Наименование на 

поръчката: 

„Задължително застраховане за 2016 година (при еднократно 

заплащане) на служителите, изпълняващи функции по опазване на 

горските територии в ТП “ДЛС Шерба”, в три обособени позиции, 

както следва: Първа позиция: Застраховка „Живот и злополука“ 

съгласно чл.192 от Закона за горите; Втора позиция: Застраховка 
"Гражданска отговорност вследствие съхранение, носене и употреба на 

огнестрелно оръжие" , трета позиция:   Застраховка „Трудова 

злополука“ по Наредба за задължително застраховане на 

работниците и служителите за риска  „трудова злополука” при 

заявени бройки правоимащи служители съгласно приложен списък“ 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

         В отговор на Ваша публична покана заявяваме, че желаем да участваме в процедурата за 

избор на изпълнител на услуга с предмет: „Задължително застраховане за 2016 година (при 

еднократно заплащане) на служителите, изпълняващи функции по опазване на горските 

територии в ТП “ДЛС Шерба”, в три обособени позиции, както следва: Първа позиция: 

Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл.192 от Закона за горите; Втора позиция: 

Застраховка "Гражданска отговорност вследствие съхранение, носене и употреба на 

огнестрелно оръжие" , трета позиция:   Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за 

задължително застраховане на работниците и служителите за риска  „трудова 

злополука” при заявени бройки правоимащи служители съгласно приложен списък“ 

 

Имаме възможност за изпълнение на поръчката при следните условия: 

1. За застраховка Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за задължително 

застраховане на работниците и служителите за риска  „трудова злополука”    за срок от 

една година: 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

(попълват се от участника – предмет на застраховката, обект на застраховане, 

застрахователна сума, покритите рискове, тириториална валидност на застраховката, 

лимити на застраховката и др.подобни по преценка на всеки отделен участник)  

 

Начин на определяне и условия за изплащане на застрахователните 

обезщетения...............................................................................................................................................



.....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

/описание на предлаганите условия за изпълнение и изискуемите документи при 

застрахователно събитие/ 

  Предлагаме изплащане на обезщетенията в срок от ………….. дни. (Срокът за изплащане 

на обезщетенията се посочва в календарни дни, считано от датата на представяне на 

изискуемите документи). 

 

 IІ . ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 1. Срок на застрахователната полица за възлагане на обществената поръчка: 1 година, 

считано от датата на която застрахователната  полица влиза в сила.  

 

 2. Няма да се прилага самоучастие и/или подзастраховане. 

 3.Приложение към настоящото техническо предлежение: Общи условия за сключване 

на застраховката. 

Заявяваме, че ако услугата бъде възложена на нас, ще я изпълним в съответствие с 

изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката. 

Срокът на валидност на нашето предложение е …………………… дни/ не по-малко 

от 30 дни/. 
 

Дата  .............................................................................................................. 

 

Име и фамилия.................................................................................................. 

 

Длъжност ............................................................................................................ 

 

Наименование на участника ............................................................................ 

                                                                           

Подпис / печат ............................................ 

 
 

 

 

Забележка- всяка страница от настоящето предложение задължително се подписва от представляващия кандидата и се поставя 

печат. 
Техническо предложение                                                                                                                                                                  стр.2/2                          
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Наименование на Участника:  

Правно организационна форма:  

Седалище по регистрация:  

Булстат номер:  

Точен адрес за кореспонденция:  

 
(държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Лице за контакти:  

e-mail:  

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЪРВА ПОЗИЦИЯ 

Наименование на 

поръчката: 

„Задължително застраховане за 2016 година (при еднократно 

заплащане) на служителите, изпълняващи функции по опазване на 

горските територии в ТП “ДЛС Шерба”, в три обособени позиции, 

както следва: Първа позиция: Застраховка „Живот и злополука“ 

съгласно чл.192 от Закона за горите; Втора позиция: Застраховка 
"Гражданска отговорност вследствие съхранение, носене и употреба на 

огнестрелно оръжие" , трета позиция:   Застраховка „Трудова 

злополука“ по Наредба за задължително застраховане на 

работниците и служителите за риска  „трудова злополука” при 

заявени бройки правоимащи служители съгласно приложен списък“ 
 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

     С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за възлагане на обществена поръчка 

чрез публична покана за услуга с предмет: „Задължително застраховане за 2016 година (при 

еднократно заплащане) на служителите, изпълняващи функции по опазване на горските 

територии в ТП “ДЛС Шерба”, в три обособени позиции, както следва: Първа позиция: 

Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл.192 от Закона за горите; Втора позиция: 

Застраховка "Гражданска отговорност вследствие съхранение, носене и употреба на 

огнестрелно оръжие" , трета позиция:   Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за 

задължително застраховане на работниците и служителите за риска  „трудова 

злополука” при заявени бройки правоимащи служители съгласно приложен списък“ 

    І.За изпълнение на поръчката предлагамe  следната цена: 

1.За Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл.192 от Закона за горите за срок от една 

година, застрахователната премия за .......... лица е общо в размер на............................лв, в която сума 

е  включен 2% ( два процента) данък по ЗДПЗ, платима еднократно. 

ІІ. Посочената цена е окончателна и включва всички разходи, вкл. непредвидени по изпълнение на 

услугата. 
ІІІ. Начин на плащане: плащането ще се извърши от ТП „ ДЛС Шерба” по банков път в 10 (десет) 

дневен срок след издаване на съответната застрахователна полица. 

        Срокът на валидност на нашето предложение е …………………… дни/ не по-малко от 30 

дни/. 

 
Дата  .............................................................................................................. 

Име и фамилия.................................................................................................. 

Длъжност ............................................................................................................ 

Наименование на участника ............................................................................ 

                                                                         

Подпис / печат ............................................ 



 
Наименование на Участника:  

Правно организационна форма:  

Седалище по регистрация:  

Булстат номер:  

Точен адрес за кореспонденция:  
 

(държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Лице за контакти:  

e-mail:  

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВТОРА ПОЗИЦИЯ 

 

Наименование на 

поръчката: 

„Задължително застраховане за 2016 година (при еднократно 

заплащане) на служителите, изпълняващи функции по опазване на 

горските територии в ТП “ДЛС Шерба”, в три обособени позиции, 

както следва: Първа позиция: Застраховка „Живот и злополука“ 

съгласно чл.192 от Закона за горите; Втора позиция: Застраховка 
"Гражданска отговорност вследствие съхранение, носене и употреба на 

огнестрелно оръжие" , трета позиция:   Застраховка „Трудова 

злополука“ по Наредба за задължително застраховане на 

работниците и служителите за риска  „трудова злополука” при 

заявени бройки правоимащи служители съгласно приложен списък“ 
 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

      С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за възлагане на обществена поръчка 

чрез публична покана за услуга с предмет: „Задължително застраховане за 2016 година (при 

еднократно заплащане) на служителите, изпълняващи функции по опазване на горските 

територии в ТП “ДЛС Шерба”, в три обособени позиции, както следва: Първа позиция: 

Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл.192 от Закона за горите; Втора позиция: 

Застраховка "Гражданска отговорност вследствие съхранение, носене и употреба на 

огнестрелно оръжие" , трета позиция:   Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за 

задължително застраховане на работниците и служителите за риска  „трудова 

злополука” при заявени бройки правоимащи служители съгласно приложен списък“ 

    І.За изпълнение на поръчката предлагамe  следната цена: 

1. За Застраховка "Гражданска отговорност вследствие съхранение, носене и употреба на 

огнестрелно оръжие"  за срок от една година, застрахователната премия за ....... лица е общо в 

размер на............................лв./ , в която сума е  включен 2% ( два процента) данък по ЗДПЗ, платима 

еднократно. 

ІІ. Посочената цена е окончателна и включва всички разходи, вкл. непредвидени по изпълнение на 

услугата. 
ІІІ. Начин на плащане: плащането ще се извърши от ТП „ ДЛС Шерба” по банков път в 10 (десет) 

дневен срок след издаване на съответната застрахователна полица. 

        Срокът на валидност на нашето предложение е …………………… дни/ не по-малко от 30 

дни/. 
Дата  .............................................................................................................. 

Име и фамилия.................................................................................................. 

Длъжност ............................................................................................................ 

Наименование на участника ............................................................................ 

                                                                         

Подпис / печат ............................................ 



Наименование на Участника:  

Правно организационна форма:  

Седалище по регистрация:  

Булстат номер:  

Точен адрес за кореспонденция:  

 

(държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Лице за контакти:  

e-mail:  

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОЗИЦИЯ 

 

Наименование на 

поръчката: 

„Задължително застраховане за 2016 година (при еднократно 

заплащане) на служителите, изпълняващи функции по опазване на 

горските територии в ТП “ДЛС Шерба”, в три обособени позиции, 

както следва: Първа позиция: Застраховка „Живот и злополука“ 

съгласно чл.192 от Закона за горите; Втора позиция: Застраховка 
"Гражданска отговорност вследствие съхранение, носене и употреба на 

огнестрелно оръжие" , трета позиция:   Застраховка „Трудова 

злополука“ по Наредба за задължително застраховане на 

работниците и служителите за риска  „трудова злополука” при 

заявени бройки правоимащи служители съгласно приложен списък“ 

 
 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

      С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за възлагане на обществена поръчка 

чрез публична покана за услуга с предмет: „„Задължително застраховане за 2016 година 

(при еднократно заплащане) на служителите, изпълняващи функции по опазване на 

горските територии в ТП “ДЛС Шерба”, в три обособени позиции, както следва: Първа 

позиция: Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл.192 от Закона за горите; Втора 

позиция: Застраховка "Гражданска отговорност вследствие съхранение, носене и употреба на 

огнестрелно оръжие" , трета позиция:   Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за 

задължително застраховане на работниците и служителите за риска  „трудова 

злополука” при заявени бройки правоимащи служители съгласно приложен списък“ 

    І.За изпълнение на поръчката предлагамe  следната цена: 

1. За Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за задължително застраховане на 

работниците и служителите за риска  „трудова злополука” за срок от една година, 

застрахователната премия за ....... лица е общо в размер на............................лв./ , в която сума е  

включен 2% ( два процента) данък по ЗДПЗ, платима еднократно. 

ІІ. Посочената цена е окончателна и включва всички разходи, вкл. непредвидени по изпълнение на 

услугата. 
ІІІ. Начин на плащане: плащането ще се извърши от ТП „ ДЛС Шерба” по банков път в 10 (десет) 

дневен срок след издаване на съответната застрахователна полица. 

        Срокът на валидност на нашето предложение е …………………… дни/ не по-малко от 30 

дни/. 
Дата  .............................................................................................................. 

Име и фамилия.................................................................................................. 

Длъжност ............................................................................................................ 

Наименование на участника ............................................................................ 

                                                                       

Подпис / печат ............................................ 



 

 

 

 

 

ПРОЕКТ на 

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ................. ПОЗИЦИЯ 

№………………../……………….. 
 

Днес ………………..г. в гр……………………., на основание Утвърден протокол  от …………за 

определяне на изпълнител на обществената поръчка №....................  след проведена 

процедура/избор  по ЗОП от вида „ПУБЛИЧНА ПОКАНА” с наименование „Задължително 

застраховане за 2016 година (при еднократно заплащане) на служителите, изпълняващи 

функции по опазване на горските територии в ТП “ДЛС Шерба”, в три обособени позиции, 

както следва: Първа позиция: Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл.192 от Закона 

за горите; Втора позиция: Застраховка "Гражданска отговорност вследствие съхранение, 

носене и употреба на огнестрелно оръжие" , трета позиция:   Застраховка „Трудова злополука“ 

по Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска  

„трудова злополука” при заявени бройки правоимащи служители съгласно приложен 

списък“, се сключи настоящият договор МЕЖДУ: 

 

1. 1. ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА  ПРИ СИДП ДП ШУМЕН, 

седалище и адрес на управление: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.Шерба №7, адрес за 

кореспонденция: офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Шерба“ №7 , булстат..................., 

представлявано от директор- инж............. , съгласно Заповед за оправомощаване 

№266/08.12.2015г. на директора на ТП ДЛС Шерба представлявано от инж ..................... и 

.................- ръководител счетоводен отдел , наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, 

от една страна и  

 

2. ……………………………………………………………………………………………….., 

с ЕГН/ЕИК ………………………., със седалище и адрес на управление:………………… 

……………………………………………………………………………., като изпълнител на 

обществена поръчка представляван/о/ от наричан/о/ по- долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна. 

 

се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за 

краткост „Договор“, с предмет: „Задължително застраховане за 2016 година (при 

еднократно заплащане) на служителите, изпълняващи функции по опазване на горските 

територии в ТП “ДЛС Шерба”, в три обособени позиции, както следва: Първа позиция: 

Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл.192 от Закона за горите; Втора позиция: 

Застраховка "Гражданска отговорност вследствие съхранение, носене и употреба на 

огнестрелно оръжие" , трета позиция:   Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за 

задължително застраховане на работниците и служителите за риска  „трудова 

злополука” при заявени бройки правоимащи служители съгласно приложен списък“ 

  

Страните се споразумяха за следното: 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши „Задължително 

застраховане за 2016 година (при еднократно заплащане) на служителите, изпълняващи 

функции по опазване на горските територии в ТП “ДЛС Шерба”, за ................ позиция, с 

предмет:......................,  при заявени бройки правоимащи служители съгласно приложен 

списък“ , наричани по-долу общо ” УСЛУГАТА, подробно описана в техническото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор. 

 

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава застрахователна полица в съответствие с депозираното 

и прието към Офертата - Техническо предложение, в което подробно са посочени вида и 

обхвата на застрахователното покритие; Срока на застраховката; Застрахователните суми и 

лимити на отговорност и Други условия. 

 



II. СРОК И МЯСТО 

Чл. 3. Страните договарят срока на застраховката да е за една година считано от 00,00 ч. 

на деня следващ деня на подписване на полицата.  
Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ застрахователната 

полица в срок:  в срок от 3 /три/ календарни дни, след писмена заявка от Възложителя. 

 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 5. За изпълнение на услугата, предмет на настоящия договор Възложителят заплаща 

сума в размер на общо ………………. лв. ………………..)  без вкл. ДДС, съгласно Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.6. Плащането на сумата по чл.5 ще се извърши еднократно в 10  дневен срок след 

сключване на съответната застрахователна полица и издаване на фактура от изпълнителя. 

Чл.7.(1) Сумата по чл.5 включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, застрахователна 

премия, вноска за Обезпечителен фонд и 2 % Данък върху застрахователната премия. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. Да получи уговорената застрахователна премия за извършената от него услуга по 

изпълнение на настоящия договор.  

2. Да получи цялата информация и съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими за 

осъществяване предмета на договора. 

Чл.9.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  

1. да издаде застрахователна полица  

2.при настъпване на застрахователно събитие да предостави на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пакет 

от необходимите за попълване образци на документи.  

3.при настъпване на застрахователното събитие да изплаща дължимите застрахователни 

обезщетения в срок от ................. календарни дни, след представяне на всички необходими 

документи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4. да не използва данните, съдържащи се в приложението към настоящия договор и 

информацията, получена при или по повод неговото изпълнение, за цели, които не са свързани с 

предмета на този договор, освен с предварителното писмено съгласие на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

5. да не разкрива пред трети лица информацията, станала му известна във връзка с 

изпълнението на договора и/или представляваща служебна тайна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

6. да изпълнява поръчката добросъвестно, точно, качествено и в срокове, съгласно 

условията на настоящия договор.  

7. да поддържа лиценза си за застраховане на рисковете, предмет на този договор за срока 

на действие на същия. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  

1. да получи уговореното застрахователно обезщетение при настъпване на застрахователно 

събитие, предмет на настоящия договор.  

2. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни поръчката качествено, точно и 

добросъвестно. 

3. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни задължения. 

Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпълнение на това му правомощие са задължителни за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън 

рамките на договореното. 
Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:  

1.да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ застрахователната премия в сроковете и при условията, 

уговорени в настоящия  договор. 

2.непосредствено след сключване на договора да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

информацията, необходима за изпълнение предмета на договора. 

3.да определи лице, което да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да осъществява 

комуникацията с него по всички въпроси, свързани с изпълнението на договора. 



 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.12. Действието на настоящия договор се прекратява при настъпване на някоя от 

следните хипотези: 

a) с изтичане срока на договора.  

б) по взаимно писмено съгласие на страните.  

в) при отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от договора, с едноседмично писмено предизвестие.  

г) от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни част или целия 

обем на поръчката, с едноседмично писмено предизвестие. 

д) от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое друго 

задължение по договора, с едноседмично писмено предизвестие 

е) при невъзможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури финансирането  на поръчката. 

 Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:  

1. започне производство по обявяването му в несъстоятелност; 

2. изгуби лиценза си; 

3. бъде лишен от правото да упражнява дейността предмет на договора. 

 

VІI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.14. (1) Разпоредбите на настоящия договор се тълкуват в съответствие със законите и 

действащите в Република България разпоредби. 

(2) Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не 

води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

Чл.15. Страните по настоящия договор се задължават да не преотстъпват на трети лица 

информация, получена при или по повод сключването или изпълнението на договора. 

 Чл.16 Всички съобщения между страните по този договор се изпращат на езика на 

договора писмено, чрез препоръчана поща, по факс или електронна поща. 

 Чл.17. (1) При възникване на спор от каквото и да е естество между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с договора или произтичащи от него, страните ще положат всички 

усилия за решаване на спора по пътя на договарянето. 

(2) Ако в разумен срок страните не успеят да разрешат спора помежду си чрез преговори, 

то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ могат да изпратят уведомление на другата 

страна за своето намерение за решаване на спора по съдебен ред. 

 

 

 Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Техническото и ценовото предложение от офертата на Изпълнителя в обществената 

поръчка.  

2. Техническа спецификация на Възложителя 

3. Общите условия по сключената  застраховка. 

 

 Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по един  за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
/инж.................... /                                                                /............................................- Управител/ 

 

.................................................. 

/........................../ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


